
Comunicat de presă privind declaraţia Preşedintelui României

Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat act de declarațiile Președintelui României privind intenția domniei
sale de a solicita Parlamentului României revocarea întregii conduceri a Autorității de Supraveghere Financiară.
ASF recunoaște dreptul oricărui cetățean al României, inclusiv al Președintelui României de a solicita oricui doreşte
și orice dorește.
ASF recunoaște dreptul oricărui cetățean al României, inclusiv al Președintelui României, de a avea păreri
personale despre orice persoană.
ASF consideră însă inacceptabilă formularea utilizată în spațiul public de către Președintele României a termenului
de ‘‘cloacă’’ folosit la adresa întregii Autorități de Supraveghere Financiară și reamintește Președintelui României că
potrivit articolului 30 din Constituția României, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața
particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.
Considerăm acest demers de defăimare a Autorității de Supraveghere Financiară, ca instituție, drept unul cel puțin
nepotrivit din partea oricărui reprezentant al oricărei instituții a statului.
Remarcăm că acest atac fără precedent la adresa unei întregi instituții de supraveghere a statului român vine în
contextul în care ASF a luat o măsură fără precedent în piața asigurărilor din România. ASF a decis ieri, 18 februarie
2014, deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrator special pentru societatea ASTRA.
În acest context, Consiliul ASF dorește să aducă la cunoștința publicului că la sfârșitul anului trecut, când a demarat
demersul de control la societatea ASTRA, a primit avertismente din piața asigărărilor că în cazul unor decizii dure la
adresa ASTRA, vor exista mari probleme iar conducerea ASF va fi demisă. ASF a ignorat aceste avertismente și
a luat toate deciziile care se impun din analiza deficiențelor constatate la societatea ASTRA. ASF nu
răspunde la niciun fel de demersuri de intimidare și ia toate măsurile care se impun în urma neregulilor constatate.
În privința indiciilor infracționale ferme de care dispune ASF, Autoritatea sesizează, conform legii, organele care au
atribuții în acest sens și nu cedează în fața presiunilor, fie ele și instituționale.
Nu putem să nu remarcăm faptul că pentru Președintele României, Autoritatea de Supraveghere Financiară este ‘’o
cloacă’’ iar patronul societății ASTRA este ‘‘domnia sa’’.
Nu putem să nu remarcăm similitudinea de atitudine dintre Președintele României și patronul ASTRA. Pentru
patronul ASTRA, Președintele ASF ‘‘habar nu are de asigurări’’ iar pentru Președintele României, Președintele ASF
‘’nu are competențe pe piața de capital’’. Și pentru Președintele României și pentru acționarul majoritar al ASTRA,
conducerea ASF este ‘‘incompetentă’’.
Nu putem să nu remarcăm faptul că salariile conducerii ASF, comunicate public încă de anul trecut și semnificativ
mai mici decât cele ale conducerilor fostelor Comisii de Supraveghere au intrat în atenția Președintelui României
abia după ce ASF a luat o măsură de o duritate fără precedent în cazul ASTRA.
                                                                       **************
Pentru buna informare a publicului, ASF dorește să comunice în plus față de reacția la declarațiile Președintelui
României și următoarele elemente:
Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut publice salariile conducerii ASF încă de la înființare. Veniturile
conducerii ASF vehiculate de presă sunt mult sub cele ale fostelor conduceri.
Spre exemplu, domnul Constantin Buzoianu, descris de presă ca fost șef al Miliței Economice din portul Constanța și
un apropiat al Președintelui României, nominalizat politic pentru funcția de Președinte al CSA, sub mandatul căruia
societatea ASTRA nu a primit nicio sancțiune semnificativă, a avut într-un interval de două luni venituri de 151.851
de Euro.
Fostul comisar al CNVM, Gheorghe Albu, nominalizat politic pentru această poziție, a avut în ultimele 2 luni înainte
de înființarea ASF venituri de 69.816 Euro
Fostul comisar al CNVM, Stefania Ferencz, descrisă de presă drept ‘‘secretara domnului Boc’’, a avut în ultimele 2
luni înainte de înființarea ASF, venituri de 64.131 de Euro.
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